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الدويل القانون منظور من إلسرائيل عاصمة بالقدس األمريكي االعرتاف
Recognition of the United States in Jerusalem capital of Israel in the light of 

international law. 

حكيم العمري
املدية جامعة

 
  

 15/03/2019: النشر تاريخ                              04/02/2019:  اإليداع تاريخ     

 

 املٸـٕ :

 ًؼهٺ اٷمي املذؼكج األمم ملٌشاٮ مـاٷ٬ا ٤ًك إلرسابٌٹ ٣آمح ةاٷٰكي ةاال٣رتا٪ األمهًٴٍ اٷٰهان إن     

 ومنؽ قوٷذني، ةٌٰاٺ اٷٰايض 1491 ٺٷ٤ا 181 نٯم اٷذٌٌٰم ٷٰهان ومـاٷ٬ا ةاٷٰىج، اٷ٨ري أنايض اػذالٶ

٤ا اٷٰكي اًح دؼر ؿآا ٯانىنٌا ٗو ٸى الد٬اٯٌح ومـاٷ٭ املذؼكج، األمم ٓو  اٷ٤هةٌح وامل٤اهكاخ أًو

ا٢ اال٣رتا٪ ٣كٺ ملتكأ مـاٷ٬ا و٤ًك. اإلرسابٌٸٌح  ٷٸؼٰىٮ مـاٷ٬ا ٳمٷٵ و٤ًك مرشو٣ح، ٧ري اإلٯٸٌمٌح ةاألٗو

 و٣آمذها املٌذٰٸح قوٷذه ةئٯامح املٔري دٰهًه ػٱ من دمٴٌنه قون وًؼىٶ اٷ٬ٸٌٌٜنٍ ٷٸ٤ِث املرشو٣ح

 ًٌاقج لاخ قوٷح إرسابٌٹ أن يف واملذمشٸح  ٯهانه ٷذربًه" دهامث قوناٷك" ًاٯها اٷذٍ اٷرشٚو إن .اٷٰكي

 رضونًا رشٛا ٤ًك إلرسابٌٹ ٣آمح ةاٷٰكي اال٣رتا٪ أن اق٣اء وٳمٷٵ ٣آمذها، دؼكق ةأن اٷؼٱ وٷها

ذناق. ٺاٷٌال  ٷذؼٌٰٱ اخ ا٣رتا٪ إىل ٳمٷٵ وااًل  ٷٰىا٣ك مـاٷ٬ح هٍ إرسابٌٹ، قوٷح ةٌٰاٺ املذؼكج اٷىاًل

 ٗك املذؼكج ٷألمم اٷ٤امح واٷظم٤ٌح األمن مظٸٍ يف طهي اٷمي اٷذٔىًر م٥ دذ٬ٱ وال اٷكويل، اٷٰانىن

اخ د٤انٌها اٷذٍ اٷ٤ىٷح مكي ٟههخ ػٌص األمهًٴٍ، اٷٰهان  ٣ىل ٯ٬ى اٷمي  اناٷٰه  هما نذٌظح املذؼكج اٷىاًل

 .اإلرسابٌيل-اٷ٬ٸٌٌٜنٍ ةاٷرصا٢ اٷـآح اٷكوٷٌح اٷٰهاناخ ودظاهٹ اٷكويل اٷٰانىن متاقا

 اٷٴٸماخ اٷكاٷح:

 .األمهًٴٍ املىٯ٭.دهامث ٯهان املذؼكج، األمم ٯهاناخ اٷكويل، اٷٰانىن  اٷٰكي،
Résumé: 

     Résumé 

      La décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme  capitale d'Israël est contre 

la charte des Nations Unies, qui interdit l'occupation territoriale des autres pays par la force 

.Elle est aussi contre la résolution de partage n°181de 1947 qui stipule la création de deux 

Etats, et d'accorder à Jérusalem un statut particulier sous la tutelle des Nations Unies. Elle 

est encore en contradiction aux accords d'Oslo, et aux accords arabo-israéliens, et même 

contre le principe de non-reconnaissance pour les intégrités territoriales illégales. Cette 
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décision viole aussi les droits légitimes du peuple palestinien, et l'empêche d'exercer son 

droit à l'autodétermination et d'établir son Etat indépendant avec Jérusalem pour capitale. 

        Les conditions imposées par Donald Trump pour justifier sa décision, selon laquelle 

Israël est un Etat souverain ayant le droit de déterminer sa capitale, ainsi que la 

reconnaissance des Etats-Unis d'établir l'Etat d'Israël, et aussi la reconnaissance de 

Jérusalem en tant que capitale de cet Etat, sont des conditions nécessaires pour parvenir à la 

paix. Mais ces conditions sont contre les règles du droit international et ne s'accordent pas 

avec le vote qui s'est déroulé au conseil de sécurité et a l'assemblée générale des  Nations 

Unies, ce vote met en isolement les Etats-Unis et sa résolution qui s'oppose au principe du 

droit international et ignore les résolutions internationales sur le conflit arabo-israélien. 

mots-clés: 

Jérusalem, droit international, décisions des Nations Unies, décision de Trump, position des 

Nations Unies. 

     

اخ املذؼكج األمهًٴٌح منم نِىء املٌأٷح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح، قونا مهما وؿٜريا يف ق٣م      ٳان ٷٸىاًل

نا ٯىمٌا يف ٫ٸٌٜني، ٫أًكخ درصًؽ ةٸ٬ىن اٷٔاقن يف   20اٷذىطه اٷٔهٌىنٍ ةأن ًٴىن ٷٸٌهىق ٛو

ج اٷٌهىقًح يف ، سم ٣مكخ ٷٸ٨٘ٝ ٣ىل ًٸٜح االنذكاب اٷربًٜانٌح ٷذٌهٌٹ اٷهظه 1411نى٫مرب

٫ٸٌٜني، وٳان دكؿٸها اٷٌا٫ه يف دٔىًر اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج الًذٔكان اٷٰهان نٯم 

، ةذٌٌٰم ٫ٸٌٜني إىل قوٷذني إػكاهما ٣هةٌح وأؿهي ًهىقًح، ولٷٵ من ؿالٶ 1491( ٷ٤اٺ 181)

ىٯ٭ اٷ٨٘ٝ ٣ىل ة٤ٙ اٷكوٶ اٷذٍ ٳانر د٤انٖ إٓكان هما اٷٰهان ةاةذىاوها اٯذٔاقًا، ة

٫ٴانر من أوابٹ -وٯذماٲ -امل٤ىنح املاٷٌح ٷها ةهك٪ اٷذأسري ٣ىل مىاٯ٬ها، األمه اٷمي نظؼر ٫ٌه 

.و٣نكما ٯامر 1498اٷكوٶ اٷذٍ ا٣رت٫ر ةكوٷح )إرسابٌٹ( ٫ىن اإل٣الن ٣ن ٯٌامها منذٔ٭ ٣اٺ 

ًاخ ٷم دمان٥ اٷىال  1498إرسابٌٹ ةاالًذٌالء ٣ىل اٷظىء اٷ٨هةٍ من مكًنح اٷٰكي ؿالٶ ػهب 

املذؼكج لٷٵ اٷؼكز، ودٌاوٯر م٥ املـٜٜاخ اإلرسابٌٸٌح دظاه لٷٵ اٷظىء الػٰا، ٧ري أنها ة٤ك 

ٷم دذـم مىٯ٬ا مؤًكا ٷ٘م لٷٵ  1491اػذالٶ إرسابٌٹ ٷٸظىء اٷرشٯٍ من املكًنح ؿالٶ ػهب ٣اٺ 

ٹ اٷظىء ٷٸظىء اٷ٨هةٍ من مكًنح اٷٰكي، وا٣ذتان اٷٰكي املىػكج ٣آمح ٷكوٷح )إرسابٌٹ(؛ ة

 ا٣ذربده طىءا من األنايض املؼذٸح.

ٯهانا ػاًما ةأن دٴىن اٷٰكي املىػكج ٣آمح ٷها، ٷٴن  1482ادـمخ إرسابٌٹ يف ٣اٺ        

(، ٣ىل ا٣ذتان اٷظىء (478املظذم٥ اٷكويل ن٫ٙ اٷٰهان اإلرسابٌيل من ؿالٶ ٯهان مظٸٍ األمن نٯم 

اخ املذؼكج وٯذماٲ اٷـهوض ٣ن اٷرشٯٍ من مكًنح اٷٰكي أناٖ مؼذّٸح وٷم ًٴن ةمٰكون  اٷىاًل

اإلطما٢ اٷكويل. والػٰا وٳنذٌظح الوقًاق اٷ٤٘٭ اٷ٤هةٍ، وم٥ دهاط٥ أهمٌح اٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح 
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ومٌأٷح اٷٰكي ٣هةٌا، ةكأخ اإلقاناخ األمهًٴٌح املذ٤اٯتح اٷذنٔٹ دكنًظٌا من مٌأٷح ا٣ذتان اٷظىء 

ٍٖ مؼذٸح، وأؿمخ دذٌ اوٮ م٥ االّق٣اءاخ اإلرسابٌٸٌح ةٴىن اٷٰكي اٷرشٯٍ من مكًنح اٷٰكي أنا

 املىػكج ٣آمح ٷكوٷح إرسابٌٹ.

، 1441ويف ٣هك اٷهبٌٍ األمهًٴٍ "ةٌٹ ٳٸٌنذىن" ادـم اٷٴىنظهي األمهًٴٍ يف ٣اٺ 

ٯهانا ةنٰٹ اٷ٬ٌانج األمهًٴٌح يف إرسابٌٹ من دٹ أةٌث إىل اٷٰكي، ٷٴن منم ادـال هما اٷٰهان ٣مك 

اء األمهًٴٌىن امل اء: "طىنض ةَى اٷهًؤ ذ٤اٯتىن، اةذكاء من اٷهبٌٍ "ٳٸٌنذىن" مهونا  ةاٷهًؤ

االةن"، و"ةاناٲ أوةاما"، اٳذ٬ر دٸٵ اإلقاناخ ةذأطٌٹ نٰٹ اٷ٬ٌانج األمهًٴٌح إىل اٷٰكي ٳٹ ًذح 

أُهه. ٧ري أن اٷهبٌٍ "قوناٷك دهامث" اٷمي د٤ّهك يف ػمٸذه االنذـاةٌح اٷهباًٌح ةنٰٹ اٷ٬ٌانج 

ٹ ةه األمه األمهًٴٌح إىل  مكًنح اٷٰكي ػاٶ ٫ىوه يف االنذـاةاخ، ٳان أٳشه طهأج من ًاةٌٰه ٫ٓى

، ٷٌٍ ٫ٰٝ ةادـال ٯهان ةنٰٹ ٬ًانج 0211قًٌمرب  29يف ًاةٰح ؿٜريج ٷم دؼكز من ٯتٹ يف 

وةهما دكؿٹ اٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح مهػٸح . 1ةالقه إىل اٷٰكي؛ ةٹ اال٣رتا٪ ةها ٣آمح إلرسابٌٹ

نٌح ةما ٷها من  ودؼكًاخ طكًكج، إل أن هما اٷٰهان ًٌذهك٪ د٬ٌٔح واػكج من أهم اٷٰ٘اًا اٷٛى

 ٯكًٌح ومهٳىًح وػٌاًٌح دٜاٶ اٷهىًح واٷذانًف واٷرتاز.

 أهمٌح اٷكناًح:

دٴمن أهمٌح اٷتؼص، يف ٗٹ اٷٰهان األمهًٴٍ اٷٰايض ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح ٷكوٷح االػذالٶ  -

اخ اٷٔاقنج ٣ن اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج ومظٸٍ األمن مـاٷ٬ا ٷٸٰهان  طاءاإلرسابٌيل واٷمي 

ٸى ةني من٠مح اٷذؼهًه اٷ٬ٸٌٌٜنٌح وإرسابٌٹ.  ةِأن اٷٰكي ومـاٷ٬ا الد٬اٮ أًو

مٴانح املكًنح اٷكًنٌح ٷكي أٓؼاب اٷكًاناخ اٷٌماوًح، ومؼاوٷح إرسابٌٹ املذٴهنج ٷالًذةشان ةها  -

 تٜىن ةها نوػٌا واطذما٣ٌا واٯذٔاقًا.وػهمان اٷ٬ٸٌٌٜنٌني من املكًنح اٷذٍ ًهد

٣كٺ وطىق إًرتادظٌح ٣هةٌح ٷٸك٫ا٢ ٣ن اٷٰكي وػماًذها من اٷذهىًك، ودهٲ األمه ٣ىل اٷظهىق  -

اٷ٬ٸٌٌٜنٌح اٷهًمٌح واٷ٤ِتٌح مؼكوقج اإلمٴانٌاخ املاقًح واٷكةٸىماًٌح يف مىاطهح اٷظهىق 

 ًاخ املذؼكج األمهًٴٌح.اٷٔهٌىنٌح املن٠مح واملك٣ىمح من قوٶ ٳربي ؿآح اٷىال 

ٴاٷٌح: ن٧م أن اٷٰهان األمهًٴٍ ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ ٤ًذرب ٯهانا ةاٛال و٫ٱ  اإُل

ٴاٷٌح  متاقا اٷٰانىن اٷكويل إال أن اإلقانج األمهًٴٌح ًاٯر ٷه مظمى٣ح من اٷذربًهاخ. و٣ٸٌه اإُل

ال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ مما مكي ٓؼح املربناخ األمهًٴٌح ةا اٷهبٌٌٌح دذمؼىن ػىٶ:

 من وطهح ن٠ه اٷٰانىن اٷكويل؟

ٴاٷٌح ًذٴىن من ؿالٶ اٷـٜح اٷذاٷٌح:  واإلطاةح ٣ن همه اإُل

 املتؼص األوٶ: اآلسان اٷٰانىنٌح ال٣رتا٪ أمهًٴا ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ.
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 .املٜٸث األوٶ: دٜىن املىٯ٭ األمهًٴٍ من اٷٰكي

 .1412ػذى ٣اٺ  1491نم ٣اٺ اٷ٬ه٢ األوٶ: املهػٸح األوىل:م

 .1990ػذى ٣اٺ1412منم ٣اٺاملهػٸح اٷشانٌح: :اٷ٬ه٢ اٷشانٍ: املهػٸح اٷشانٌح 

 .0218ػذى ٣اٺ 1442منم ٣اٺ:اٷ٬ه٢ اٷشاٷص: املهػٸح اٷشاٷشح

 .املٜٸث اٷشانٍ:ٯهان اال٣رتا٪ ةاٷٰكي

 .اٷ٬ه٢ األوٶ:مىٯ٭ األمم املذؼكج من اٷٰهان

 .ٶ ػىٶ اٷٰهاناٷ٬ه٢ اٷشانٍ: نقوق األ٤٫ا

 .املتؼص اٷشانٍ: مـاٷ٬ح اٷٰهان األمهًٴٍ ألػٴاٺ اٷٰانىن اٷكويل 

 .املٜٸث األوٶ: املربناخ األمهًٴٌح ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي من وطهح ن٠ه اٷٰانىن اٷكويل

 .اٷ٬ه٢ األوٶ:رشٚ ػٱ اٷكوٷح لاخ اٷٌٌاقج يف دؼكًك ٣آمذها

 رسابٌٹ ٤ًك رشٛا رضونًا ٷذؼٌٰٱ اٷٌالٺ.اٷ٬ه٢ اٷشانٍ: اق٣اء أن اال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إل 

اخ املذؼكج ةٌٰاٺ قوٷح إرسابٌٹ.  اٷ٬ه٢ اٷشاٷص: االًذناق إىل ا٣رتا٪ اٷىاًل

 املٜٸث اٷشانٍ:مـاٷ٬ح اٷٰهان األمهًٴٍ ٷٰهاناخ األمم املذؼكج.

  .اٷ٬ه٢ األوٶ: مـاٷ٬ذه ٷٰهاناخ اٷظم٤ٌح اٷ٤امح

  .اٷ٬ه٢ اٷشانٍ: مـاٷ٬ذه ٷٰهاناخ مظٸٍ األمن

ٸى  .اٷ٬ه٢ اٷشاٷص: مـاٷ٬ذه الد٬اٮ أًو

 املتؼص األوٶ: اآلسان اٷٰانىنٌح ال٣رتا٪ أمهًٴا ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ.

٤ًك ٯهان دهمث ا٣رتا٫ا رصًؼا من واُنٜن ةأن اٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ ٧ري أن هما اٷٰهان       

واملىاسٌٱ اٷكوٷٌح، وان ٳان ٫ان٦ من دأسريه اٷٰانىنٍ ٳىنه ًٌذنك إىل مـاٷ٬ح واٗؼح ٷٸٰهاناخ 

٣ىل أنٖ اٷىاٯ٥ ٤ًٌٍٜ إرسابٌٹ اٷ٘ىء األؿرض ٷتٌٝ املىًك من ن٬ىلها قاؿٹ املكًنح، ػٌص 

ًـاٷ٭ اٷٰهان مٌشاٮ األمم املذؼكج واٷٰانىن اٷكويل اٷمي ًؼهٺ اػذالٶ أنايض اٷ٨ري ةاٷٰىج، ةٹ 

ٷٌح، إٗا٫ح إىل د٤انٗه م٥ ٯهان وًؼهٺ املٌشاٮ مظهق اٷذهكًك ةاًذـكاٺ اٷٰىج يف اٷ٤الٯاخ اٷكو 

اٷٰايض  04/11/1491اٷٔاقن ٣ن اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج ةذانًف 181اٷذٌٌٰم نٯم 

٤ا ٯانىنٌا ؿآا  .2ةٌٰاٺ قوٷذني )ًهىقًح و٫ٸٌٌٜنٌح(، ومنؽ اٷٰكي ٗو

 املٜٸث األوٶ: دٜىن املىٯ٭ األمهًٴٍ من اٷٰكي:

دٴاق دذٜاةٱ دماما م٥ املىاٯ٭ واٷٌٌاًاخ اإلرسابٌٸٌح، إن اٷٌٌاًح األمهًٴٌح دظاه اٷٰكي       

اخ املذؼكج األمهًٴٌح ة٤ٌىن إرسابٌٸٌح، نذٌظح ما ًذمذ٥  ػٌص  أن همه اٷٌٰ٘ح ًن٠ه إٷٌها يف اٷىاًل
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اإلرسابٌيل  -ةه اٷٸىةٍ اٷٌهىقي من دأسري واٗؽ يف ٌٓا٧ح اٷٰهاناخ ةـْٔى اٷرصا٢ اٷ٤هةٍ

 ةِٴٹ ٣اٺ وٯٌ٘ح اٷٰكي ةِٴٹ ؿاْ.

ػٌص ٳانر دذمٌٵ ةىػكج املكنٌح : 1412ػذى ٣اٺ  1491اٷ٬ه٢ األوٶ: املهػٸح األوىل:منم ٣اٺ 

ودكوًٸها، وٷٴنها م٥ اٷذ٨رياخ اٷذٍ ٫هٗر أمها واٯ٤ا ٯٌمر املكًنح إىل ُٜه رشٯٍ دؼر 

اخ املذؼكج ةـأن األمم املذؼكج  ٜه ٧هةٍ دؼر ًٌٜهج إرسابٌٹ، وا٣رت٫ر اٷىاًل ًٌٜهج األنقن، ُو

 .3مؤهٸح إلقانج املكًنح ودكوًٸها٧ري 

ةكأخ من ؿالٶ دمٌٴها ةٰهان وػكج :1990ػذى ٣اٺ1412منم ٣اٺاٷ٬ه٢ اٷشانٍ: املهػٸح اٷشانٌح:

املكًنح وممانًذها ٣ىل أًاي أنها مٌٰمح، واًذمهخ د٤ٸن ٣ن مىٯ٬ها اٷمي ًه٫ٙ اال٣رتا٪ 

ابٌٸٌح ٣ىل اٷِٜه اٷ٨هةٍ، وٷهما ةاٷٌٌاقج األنقنٌح ٣ىل اٷِٜه اٷرشٯٍ من اٷٰكي، واٷٌٌاقج اإلرس 

٫ٰك ٣ٌنر ٯنٔال ٣اما يف اٷٰكي ٤ًمٹ ٷذٴهًٍ وػكج املكًنح ومن ؿالٶ مٴذث يف ٳٹ من ُٜهي 

٥ ػذى ٣اٺ  وةكأخ مهػٸح طكًكج ال دىاٶ مٌذمهج ودذمٌى 1491املكًنح، وٯك اًذمه هما اٷٗى

نبٌٍ إىل آؿه، واىل قون ةاٷٰهاناخ املذ٘انةح واملذناٯ٘ح، واٷٌٌاًح اٷ٤ٸٌا ٳانر دذ٨ري من 

اٷهباًح يف ٓنا٣ح اٷٌٌاًح اٷـانطٌح ودكؿالخ اٷٴىن٨هي اٷمي ًمؽ ٷن٬ٌه ةاٷذكؿٹ يف ُؤون 

اٷٰكي، ٫آكن ٯهاناخ ةِأنها، وأٓتؼر امل٤اقٷح املهٳىًح ٷٸٌٌاًح األمهًٴٌح دظاه اٷٰكي 

، وٷٴن الة ٹ إٷٌه من ؿالٶ اٷذ٬اٖو ٥ اٷنهابٍ الةك من اٷذٓى ك ٷٸمكًنح أن دتٰى دذٸـٕ ةان اٷٗى

مىػكج، ٷٌٍ ال٣ذتاناخ قًنٌح ٫ٰٝ ةٹ ألًتاب ًٌاًٌح أً٘ا، ومٌىخ ةني املكًنح ةِٴٹ ٣اٺ 

واألماٳن املٰكًح ٫ٌها ةِٴٹ ؿاْ، وا٣ذربخ أن همه األماٳن هٍ ةمادها ٯٌ٘ح وُأن قويل، وان 

هما املىٯ٭ يف  ، ود٨ري1491اٷٰكي اٷرشٯٌح أنايض مؼذٸح مشٸها مشٹ ةٌٰح األنايض املؼذٸح ٣اٺ 

٣هك اٷهبٌٍ ن٨ًان اٷها٫ٙ ال٣ذتان اٷٰكي أنٗا مؼذٸح وٯك واق ٣ىل لٷٵ ةئ٬ٗاء اٷرش٣ٌح ٣ىل 

االًذٌٜان اإلرسابٌيل قاؿٹ اٷٰكي، ويف ٣هك اٷهبٌٍ ٳانده و٤ٗر اٷٰكي ٣ىل ٛاوٷح امل٬اوٗاخ 

ظهق يف ٳامث ق٬ًٌك ةني اٷٌاقاخ وة٨ٌني اٷمي ن٫ٙ اٷذ٬اٖو ػىٶ ٯٌ٘ح اٷٰكي، ون٫ٙ م

دتاقٶ اٷهًابٹ اٷذٍ دؼذىي ٣ىل ا٣رتا٪ أمهًٴٍ ةأن اٷٰكي انٖ مؼذٸح، وٳان املىٯ٭ اٷهًمٍ 

األمهًٴٍ ًهي ةان اٷٰكي اٷرشٯٌح الةك أن د٤ذرب أنٗا مؼذٸح اًذناقا إىل ٯهاناخ طنٌ٭ ٣اٺ 

، وان و٤ٗها اٷنهابٍ ًذٰهن من ؿالٶ امل٬اوٗاخ، و٣نكما ٓىدر إقانج ٳانده إىل طانث 1491

اخ املذؼكج األمهًٴٌح ق٥٫  1482يف األوٶ من آلان  991هان اٷٰ أسان لٷٵ ووة٤ح ٳربي يف اٷىاًل

 .اٷتٌر األةٌٙ إىل اٷرتاط٥ ٣ن اٷذٔىًر
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ناخ اٷٰابمح، واٷذىٯ٭        وطاء يف نٕ اٷٰهان ما ًيل"إن اٷٰهان ًك٣ى إرسابٌٹ إىل د٬ٴٌٵ املٌذٛى

وةما يف لٷٵ  1491نايض اٷ٤هةٌح املؼذٸح منم ٣اٺ ةِٴٹ ٣اطٹ ٣ن إنِاء أو ةناء ٷالًذٌٜان يف األ 

 .4اٷٰكي

  :0218ػذى ٣اٺ 1442منم ٣اٺاٷ٬ه٢ اٷشاٷص: املهػٸح اٷشاٷشح:

يف ٣هك اٷهبٌٍ ٳٸٌنذىن اٷمي ٫ٔٹ ٯٌ٘ح االًذٌٜان يف املكًنح املٰكًح ٣ن االًذٌٜان يف         

اٷٌٌايس إلقانج اٷهبٌٍ ٳٸٌنذىن  ةٌٰح األنايض اٷ٬ٸٌٌٜنٌح املؼذٸح، ٫ٰك دتني لٷٵ ؿالٶ اٷٌٸىٲ

دظاه اٷٰكي ٣ىل ٤ٌٓك األمم املذؼكج، ٫ٰك دأسه هى األؿه ةاملنٜٱ وامل٬اهٌم اإلرسابٌٸٌح، وةهو 

دؼىٶ ؿٜري يف ًٌاًذها املذمشٸح ةا٣ذتان األنايض اٷ٤هةٌح املؼذٸح أناٖ مذناو٢ ٣ٸٌها واٷٰكي 

ةَى االةن م٥ االٯرتاب ةِٴٹ اٳرب من مكًنح ٧ري مؼذٸح، واًذمه هما املىٯ٭ يف ٣هك اٷهبٌٍ 

ةكأ ًذ٨ري مىٯ٭  1441املىٯ٭ اإلرسابٌيل ةا٣ذتان املكًنح مىػكج وال ًظىو دظىبذها، ٫منم ٣اٺ 

اإلقانج األمهًٴٌح ةـْٔى اٷٰكي ٣نكما دٰكٺ اٷٴىن٨هي األمهًٴٍ ةٜٸث نٰٹ اٷ٬ٌانج 

اإلرسابٌٸٌح –ٸٌح اٷٌالٺ اٷ٬ٸٌٌٜنٌحاألمهًٴٌح إىل اٷٰكي، ٷٴن اإلقانج األمهًٴٌح ة٬ٔذها نا٣ٌح ٣م

ن  اخ اٷؼٹ اٷنهابٍ ؿى٫ا منها ٣ىل املٔاٷؽ اٷؼٌىًح األمهًٴٌح يف اٷٛى أطٸر لٷٵ ٷؼني م٬اٗو

اٷ٤هةٍ، أما يف ٣هك اٷهبٌٍ ةاناٲ اوةاما ٫ٰك نٳى ٣ىل أوٷىًح مؼانةح اإلنهاب واٷذٜه٪، ومن سمح 

ٌيل، ويف ٣هك اٷهبٌٍ األمهًٴٍ قوناٷك دهامث اإلرساب-يف املهدتح اٷشانٌح ٯٌ٘ح اٷرصا٢ اٷ٬ٸٌٌٜنٍ

٫ٰك أٯكمر اإلقانج األمهًٴٌح ةـٜىج ٧ري مٌتىٯح ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح ٷكوٷح إرسابٌٹ، ونٰٹ 

، وهما 0211قًٌمرب29اٷ٬ٌانج األمهًٴٌح إىل اٷٰكي، ولٷٵ ؿالٶ ؿٜاب اٷهبٌٍ األمهًٴٍ يف 

ا٫ح إىل ٟهىن مىٯ٬ها اٷكا٣م وةِٴٹ ًِٴٹ ًاةٰح ؿٜريج يف اٷٌٌاًح اٷـانطٌح األمهًٴ ٌح، ةاإٗل

نبٌيس ملا دٰىٺ ةه إرسابٌٹ يف مكًنح اٷٰكي، و٤ًك هما انذهاٲ ٓانؾ ودظاوو ٷٰهاناخ اٷرش٣ٌح 

ا٫ح إىل هكٺ ٣مٸٌح اٷٌالٺ اٷذٍ ٳانر دذتناها اإلقانج األمهًٴٌح،  اٷكوٷٌح ومظٸٍ األمن اٷكويل، ةاإٗل

 .5اإلرسابٌيلالنؼٌاوها اٷكابم واملٌذمه ٷٸٴٌان 

 املٜٸث اٷشانٍ:اٷٰهان األمهًٴٍ ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ

ا٣رت٫ر إقانج اٷهبٌٍ األمهًٴٍ قوناٷك دهامث نًمٌا ةاٷٰكي ٣آمح  0211قًٌمرب  29يف       

إلرسابٌٹ، وأٗا٪ دهامث ةأن ووانج اٷـانطٌح األمهًٴٌح ًذتكأ ٣مٸٌح ةناء ٬ًانج أمهًٴٌح طكًكج 

 .يف اٷٰكي

 اٷ٬ه٢ األوٶ: مىٯ٭ األمم املذؼكج من اٷٰهان:

 أوال: مىٯ٭ مظٸٍ األمن:
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، اٷٰهان األمهًٴٍ وا٣ذرب أن 0211قًٌمرب 21ٷٰك أقان مظٸٍ األمن يف اطذما٣ه اٷٜانا يف       

اخ املذؼكج  ٯهان اال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٤ًك انذهاٳا ٷٰهاناخ األمم املذؼكج واٷٰانىن اٷكويل، ٷٴن اٷىاًل

ٌح اًذـكمر ػٱ اٷنٰٙ ٗك مرشو٢ اٷٰهان. ٳان ٛٸث االطذما٢ اٷٜانا من ٯتٹ ةىٷ٬ٌٌا األمهًٴ

وةهًٜانٌا ومرص و٫هنٌا واًٜاٷٌا واٷٌن٨اٶ واٷٌىًك واالون٧ىاي، وٳانر ةهًٜانٌا و٫هنٌا 

 واٷٌىًك واًٜاٷٌا واٷٌاةان من ةني اٷكوٶ اٷذٍ انذٰكخ ٯهان دهامث يف االطذما٢ اٷٜانا.

 ٤ٌح اٷ٤امح:سانٌا: مىٯ٭ اٷظم

 A/ES-10/L.22"6اٷٰهان نٯم" 01/10/0211وأٓكنخ اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج يف      

ػىٶ اٷٰكي، أٳكخ ٫ٌه أن أي ٯهاناخ أو إطهاءاخ ًٰٔك ةها د٨ري ٛاة٥ مكًنح اٷٰكي أو و٤ٗها 

ذشاال ٷٰهاناخ أو دٴىًنها اٷكًم٨هايف، ٷٌٍ ٷها اسه  ٯانىنٍ ود٤ك ال٧ٌح وةاٛٸح وًذ٤ني إٷ٨ابها  ام

٥ اٷنهابٍ اٷذٍ  مظٸٍ األمن لاخ اٷٔٸح. وًؤٳك اٷٰهان أن مٌأٷح اٷٰكي هٍ إػكي ٯ٘اًا اٷٗى

ًذ٤ني ػٸها ٣ن ٛهًٱ امل٬اوٗاخ و٫ٰا ٷٰهاناخ مظٸٍ األمن لاخ اٷٔٸح. ود٤هب اٷظم٤ٌح اٷ٤امح 

٥ اٷٰكي. ث يف هما اٷٔكق ودهٌ  يف ٯهانها ٣ن األً٭ اٷتاٷ٩ إواء اٷٰهاناخ األؿريج املذ٤ٸٰح ةٗى

ةظم٥ٌ اٷكوٶ أن دمذن٥ ٣ن إنِاء ة٤شاخ قةٸىماًٌح يف مكًنح اٷٰكي ٣مال ةٰهان مظٸٍ األمن 

. ودٜاٷث طم٥ٌ اٷكوٶ ةاالمذشاٶ ٷٰهاناخ مظٸٍ األمن املذ٤ٸٰح ةمكًنح 1482ٷ٤اٺ  918نٯم 

 اٷٰكي اٷرشً٭، و٣كٺ اال٣رتا٪ ةأي إطهاءاخ أو دكاةري مـاٷ٬ح ٷذٸٵ اٷٰهاناخ.

وٳهنخ اٷك٣ىج إلواٷح االدظاهاخ اٷٌٸتٌح اٷٰابمح ٣ىل انٖ اٷىاٯ٥ اٷذٍ د٤هٯٹ ػٹ اٷكوٷذني،       

واىل دٴشٌ٭ ودرس٥ً اٷظهىق اٷكوٷٌح واإلٯٸٌمٌح واٷك٣م اٷكويل واإلٯٸٌمٍ اٷهاق٫ني إىل دؼٌٰٱ ًالٺ 

ٝ قون إي دأؿري  .7ُامٹ و٣اقٶ وقابم يف اٷرشٮ األًو

 ٶ اٷٰهان:اٷ٬ه٢ اٷشانٍ: نقوق األ٤٫اٶ ػى 

ويف نقوق األ٤٫اٶ ػىٶ هما اٷٰهان ٯاٶ اٷهبٌٍ اٷ٬ٸٌٌٜنٍ مؼمىق ٣تاي، إن هما اٷٰهان         

اخ املذؼكج األمهًٴٌح من قونها ٳها٣ٌح ٷ٤مٸٌح اٷٌالٺ، م٬ٌ٘ا أن  ًمشٹ إ٣النا ةانٌؼاب اٷىاًل

ج األمهًٴٌح ٯهاناخ دهامث دِظ٥ إرسابٌٹ ٣ىل ًٌاًح االػذالٶ واالًذٌٜان، وأٗا٪ أن اإلقان 

وم٥ ٣ٸم اٷٌٰاقج اٷ٬ٸٌٌٜنٌح  ةهما اإل٣الن ؿاٷ٬ر طم٥ٌ اٷٰهاناخ واالد٬اٯٌاخ اٷكوٷٌح واٷشنابٌح.

مٌتٰا ةاٷٰهان األمهًٴٍ، ٳان املٜٸىب ٷٸهق ٣ىل هما هى اٷذؼٸٹ نهابٌا من االد٬اٯٌاخ املىٯ٤ح م٥ 

ؿالٯٌح، ة٤ك أن دم اإلطهاو إرسابٌٹ، إل ٷم ٤ًك ٷذٸٵ االد٬اٯٌاخ أي م٤نى أو ٯٌمح ًٌاًٌح أو أ

نهابٌا ٣ىل أؿٜه ٯٌ٘ح من ٯ٘اًا اٷؼٹ اٷنهابٍ، وةمٷٵ: دٴىن اٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح ٯك دم 

 د٬ٌٔذها ةاملٜٸٱ.
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أّما ٣هةٌا وإًالمٌا: ٫املىاٯ٭ ٷم دهٮ إىل اٷؼك املٰتىٶ ، ٫ٸم نظك قوٷح منهم أٯكمر ٣ىل  

 ػك ٯ٥ٜ اٷ٤الٯاخ م٥ واُنٜن؛ ةٹ ادـال ؿٜىاخ م٘اقج ٷٰهان اٷهبٌٍ "دهامث" ٯك دٔٹ إىل

 ٓمذىا ػذى ٯٌٹ إن ة٤ٙ اٷكوٶ اٷ٤هةٌح ٳانر ٣ىل ٣ٸم مٌتٱ ةهما اٷٰهان ووا٫ٰر ٣ٸٌه.

ةٌنما وٓ٭ نذنٌاهى اإل٣الن ةأنه ػكز دانًـٍ ٤ًٴٍ اٷذىاٺ دهامث   

ٸث ةٌٰح قوٶ اٷ٤اٷم ةاالٯذكاء ةأمهًٴا ونٰٹ  ةذ٤هكاده وأُاق ةاٷٰهان ةأنه ُظا٢ و٣اقٶ، ٛو

.وأقانر مظمى٣ح قوٶ ٣كٺ االنؼٌاو يف من٠مح ٬ً8انادها من دٹ أةٌث إىل اٷٰكي املؼذٸح

"اٷٌىنٌٌٴى" ٯهان اٷهبٌٍ األمهًٴٍ قوناٷك دهامث، ةا٣ذتانه ؿٜىج ال مرشو٣ح دـاٷ٭ اٷٰهاناخ 

واٷٰىانني اٷكوٷٌح، وا٣ذربخ اٷـٜىج األمهًٴٌح درص٫ا أػاقًا ال ًٸىٺ املظمى٣ح اٷكوٷٌح، وًِٴٹ 

٥ يف األنايض املؼذٸح، ؿآح يف مكًنح اٷٰكي. وأٳكخ أن أي مـ اٷ٬ح ٷإلطما٢ اٷكويل املذ٤ٸٱ ةاٷٗى

د٨ٌري قًم٨هايف أو ٯانىنٍ ٣ىل و٥ٗ املكًنح أو أي ٯهان ٫هقي من إرسابٌٹ أو أي قوٷح ًٌٴىن 

همه  ال٧ٌا وٷٌٍ ٷه أي أسان ٯانىنٌح. وأٳكخ أن و٥ٗ املكًنح ال ًتكٷه ٯهان ٷهبٌٍ أمهًٴٍ، وان

املكًنح اٷذٍ ٓكنخ ةِأنها ٯهاناخ قوٷٌح ٣كًكج من األمم املذؼكج وهٌةادها املـذٸ٬ح ًذ٘ٹ 

٤ها اٷٰانىنٍ أنٗا مؼذٸح  .9ةٗى

ونِري إىل أن اٷٰهان األمهًٴٍ ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ ٤ًك مـاٷ٬ا ملٌشاٮ األمم        

 1491ٷ٤اٺ  181مـاٷ٬ا ٷٰهان اٷذٌٌٰم نٯم املذؼكج اٷمي ًؼهٺ اػذالٶ أنايض اٷ٨ري ةاٷٰىج، و 

اٷٰايض ةٌٰاٺ قوٷذني، ومنؽ اٷٰكي و٤ٗا ٯانىنٌا ؿآا دؼر وٓاًح األمم املذؼكج، ومـاٷ٭ 

ٸى وامل٤اهكاخ اٷ٤هةٌح اإلرسابٌٸٌح. و٤ًك مـاٷ٬ا ملتكأ ٣كٺ اال٣رتا٪ ةاألوٗا٢  الد٬اٯٌح أًو

ث ٣ىل طم٥ٌ اٷكوٶ ٣كٺ اال٣رتا٪ ةأي درص٪ اإلٯٸٌمٌح ٧ري مرشو٣ح وهما املتكأ ًؤٳك ٣ىل انه ًظ

. و٤ًك ٳمٷٵ مـاٷ٬ا ٷٸؼٰىٮ املرشو٣ح ٷٸ٤ِث اٷ٬ٸٌٌٜنٍ 10مـاٷ٭ ملتاقا اٷٰانىن اٷكويل

  وًؼىٶ قون دمٴٌنه من ػٱ دٰهًه املٔري ةئٯامح قوٷذه املٌذٰٸح و٣آمذها اٷٰكي.

 املتؼص اٷشانٍ:مـاٷ٬ح اٷٰهان األمهًٴٍ ألػٴاٺ اٷٰانىن اٷكويل:

إن اٷٰكي ةؼٌث اٷٰانىن اٷكويل أناٖ مؼذٸح وال ًٌاقج إلرسابٌٹ ٣ٸٌها وهما اٷٰهان ٤ًك         

ها٪  انذهاٳا ٷٰهاناخ اٷرش٣ٌح اٷكوٷٌح اٷذٍ دؤٳك أن و٥ٗ اٷٰكي ال ًٰهن إال ةاٷذ٬اٖو ةني اأٛل

وػٰىٮ  امل٤نٌح. و٤ًذرب ٯهان اٷهبٌٍ األمهًٴٍ قوناٷك دهامث إًاءج وا٣ذكاء ٣ىل اٷٰانىن اٷكويل

اٷ٤ِث اٷ٬ٸٌٌٜنٍ ٳما انه مٴا٫أج ٷالًذ٤مان. وهى ؿهٮ ٷهًاٷح اٷ٘ماناخ األمهًٴٌح وًظهق 

 واُنٜن من أهٸٌذها يف ٣مٸٌح اٷٌالٺ.

 املٜٸث األوٶ: املربناخ األمهًٴٌح ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي من وطهح ن٠ه اٷٰانىن اٷكويل:
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خ: أن إرسابٌٹ قوٷح لاخ ًٌاقج وٷها ٷٰك ًاٮ دهامث يف دربًه ٯهانه إىل سالسح أًتاب أو دربًها

ةأن دؼكق ٣آمذها، وٳمٷٵ اال٣رتا٪ ةأن هما األمه ٤ًك -ٳأي قوٷح أؿهي لاخ ًٌاقج-اٷؼٱ

اخ املذؼكج ةٌٰاٺ قوٷح إرسابٌٹ.  رشٛا رضونًا ٷذؼٌٰٱ اٷٌالٺ. وٳمٷٵ االًذناق إىل ا٣رتا٪ اٷىاًل

 ها.اٷ٬ه٢ األوٶ:رشٚ ػٱ اٷكوٷح لاخ اٷٌٌاقج يف دؼكًك ٣آمذ

من اٷشاةر انه ٷٌٍ ٷٴٹ قوٷح اٷؼٱ يف دؼكًك ٣آمذها ٫ؼٌث، ةٹ أً٘ا يف درش٥ً أي ٯىانني       

دهاها أو دـكٺ مٔاٷؼها، إال أن هما اٷؼٱ ٷٌٍ ٛٸٌٰا من أي ٯٌك، ةٹ من املذ٬ٱ ٣ٸتٌه يف اٷٰانىن 

٣رتا٪ ةها ماٷم اٷكويل أن أي درش٥ً أو ٯهان أو أن٠مح دٔكن ٣ن قوٷح ما، ال ًمٴن اػرتامها واال 

، واٷكوٶ ٧ري مٸىمح ةاػرتاٺ، أو ةاال٣رتا٪ ةذرش٥ً أو ٯهان 11دٴن مذ٬ٰح م٥ متاقا اٷٰانىن اٷكويل

ٓكن ٣ن قوٷح إلا ٳان مشٹ هما اٷٰهان أو اٷذرش٥ً ًذ٤انٖ م٥ متاقا اٷٰانىن اٷكويل واٷرش٣ٌح 

أٓتؽ اآلن طىء ال ًذظىأ من اٷكوٷٌح. وٯك دٜىن هما اٷٌٰك اٷىانق ٣ىل ػهًح اٷكوٶ يف اٷذرش٥ً ػذى 

. وهما ما أٳكده اد٬اٯٌح ٫ٌنٌا اٷـآح ةٰانىن امل٤اهكاخ اٷذٍ نٔر 12متاقا اٷٰانىن اٷكويل اٷ٤هيف

وٷالًذكالٶ ٣ىل  .٣13ىل انه ال ًؼٱ ٷكوٷح أن دذمن٢ ةٰانىنها اٷكاؿيل ٳٍ دربن إؿالٷها ةاٷذىاٺ قويل

المذه، واٷمي اًذٰه ٣ ٸٌه ٣مٹ اٷكوٶ ٷ٬رتج ٛىًٸح، أٓكنخ إرسابٌٹ ٓؼح هما املتكأ اٷٰانىنٍ ًو

اٷٰانىن األًاي اٷٰكي ٣آمح إرسابٌٹ، و٣ىل اٷه٧م من أن هما  02/21/1482ةذانًف 

اٷذرش٥ً هى درش٥ً قاؿيل، ٷم د٤رت٪ أي قوٷح ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ، وٷم دنٰٹ أي قوٷح 

نٹ ا٣رتا٪ اٷٰانىن اٷكويل ةه، وٷم ٬ًاندها من دٹ أةٌث إىل اٷٰكي، أي أن هما اٷذرش٥ً املؼيل ٷم ً

ًؼ١ ةا٣رتا٪ اٷكوٶ األؿهي، وٷم دٸذىٺ ةه ألنه ًـاٷ٭ متاقا اٷٰانىن اٷكويل ةا٣ذتانه درش٤ًا 

ًهمٍ إىل د٨ٌري و٥ٗ أناٖ مؼذٸح و٤ًٸن ٗمها إىل ًٌاقده ةاملـاٷ٬ح ٷٸٰانىن اٷكويل اإلنٌانٍ. 

اخ املذؼكج األمهًٴٌح آنماٲ ٣ن دٸٵ ا  .14ملمانًح اٷكوٷٌحوٷم دِم اٷىاًل

هنا ًمٴن اٷن٠ه إىل اٷٌنك األوٶ اٷمي ًٌذنك إٷٌه اٷهبٌٍ األمهًٴٍ، دهامث يف ا٣رتا٫ه ةاٷٰكي      

.ٯك ًٴىن ٣15آمح إلرسابٌٹ، ةا٣ذتان، إرسابٌٹ قوٷح لاخ ًٌاقج وٷها اٷؼٱ يف دؼكًك ٣آمذها

اخ مٌٔتا يف ٯىٷه أن إرسابٌٹ قوٷح لاخ ًٌاقج، إال أن همه اٷٌٌاقج ال  دٜٸٱ ًكها، أو ًك اٷىاًل

٥ اٷٰانىنٍ"ألنٖ  املذؼكج ٷهكا اٷ٨هٖ، وٷإلؿالٶ ةاٷٰانىن اٷكويل ومـاٷ٬ذه يف دؼىًٹ اٷٗى

إن األنايض اٷ٬ٸٌٌٜنٌح ةما ٫ٌها اٷٰكي اٷرشٯٌح أنايض  مؼذٸح" إىل انٖ ٛٸٌٰح من أي ٯٌك.

مؼذٸح، واٷنذٌظح اٷٰانىنٌح اٷذٍ درتدث ٣ىل لٷٵ هٍ اٷذىاٺ إرسابٌٹ ةمتاقا اٷٰانىن اٷكويل 

٥ اٷٰانىنٍ أو اٷكًم٨هايف ٷألنايض املؼذٸح. ومن  اإلنٌانٍ، ةما يف قٷٵ اٷذىامها ة٤كٺ د٨ٌري اٷٗى

اخ املذؼكج ٣ىل نؼى ؿاْ ةهمه املتاقا ةاب أوىل، أن دٸذىٺ اٷكوٶ األؿ هي، وال ًٌما اٷىاًل

 .16اٷٰانىنٌح اٷشاةذح
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إن اٷٰهان األمهًٴٍ طاء مـاٷ٬ا ٷهما املتكأ، ةٹ مذناٯ٘ا م٤ه.انه يف    

اٷىاٯ٥ ًرش٣ن االػذالٶ وٳأنه ًمنؽ إرسابٌٹ اٷٌٸٜح اٷرش٣ٌح ٣ىل انٖ مؼذٸح.وةهكه اٷ٬ٔح 

اخ املذؼكج األمهًٴٌح ٣امال مٌا٣كا ٷالػذالٶ واالًذٌٜان وٷٸ٤مٸٌاخ اإلرسابٌٸٌح ٳٸها  دٔتؽ اٷىاًل

واملٌؤوٷٌح  نىن اٷكويل "ةاملٌؤوٷٌح اٷكوٷٌح"يف اٷٰكي املؼذٸح، وهما ًؼمٸها ما ٤ًه٪ يف اٷٰا

هٍ" ٳٹ ٤٫ٹ ٧ري مرشو٢ قوٷٌا دٰىٺ ةه 0221اٷكوٷٌح ػٌث دٰنٌني املٌؤوٷٌح اٷكوٷٌح ٷ٤اٺ 

٥ املاسٹ يف األنايض املؼذٸح، 17كوٷٌح"اٷكوٷح ًٌذذت٥ مٌؤوٷٌذها اٷ ، وهما اٷذ٤هً٭ ًنٜتٱ ٣ىل اٷٗى

ألن االػذالٶ اإلرسابٌيل ٷٸٰكي هى ٤٫ٹ ٧ري مرشو٢ ٯانىنا، وٳانر مؼٴمح اٷ٤كٶ اٷكوٷٌح ٯك 

أٳكخ مٌؤوٷٌح إرسابٌٹ اٷكوٷٌح ٣ن إٯامح طكان اٷ٬ٔٹ اٷ٤نرصي، ٫من ةاب أوىل أن دٰاٺ 

اخ املذؼكج 18ن اندٴاةها همه األ٣ماٶ ٧ري مرشو٣ح قوٷٌااملٌؤوٷٌح اٷكوٷٌح إلرسابٌٹ ٣ . أما اٷىاًل

األمهًٴٌح ٫هٍ مٌؤوٷح أً٘ا ػٌث دٰنٌني املٌؤوٷٌح اٷكوٷٌح اٷذٍ دنٕ" دٴىن اٷكوٷح اٷذٍ 

د٤اون أو دٌا٣ك قوٷح أؿهي ٣ىل اندٴاب ٤٫ٹ ٧ري مرشو٢ قوٷٌا من طانث همه األؿريج مٌؤوٷح 

اٷكوٷح لٷٵ وهٍ د٤ٸم ةاٷ٠هو٪ املؼٌٜح ةاٷ٤٬ٹ ٧ري مرشو٢ قوٷٌا، ٣ن لٷٵ قوٷٌا، إلا: ٤٫ٸر دٸٵ 

 .19وٳان هما اٷ٤٬ٹ ٧ري مرشو٢ قوٷٌا ٷى اندٴتذه دٸٵ اٷكوٷح

اخ املذؼكج        ًنٜتٱ هما اٷنٕ ٣ىل املىٯ٭ األمهًٴٍ ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ.٫اٷىاًل

ةٌاناخ ودرصًؼاخ ود٤هكاخ أمهًٴٌح  د٤ٸم ةاٷ٠هو٪ املؼٌٜح ةاٷ٤٬ٹ ٧ري مرشو٢، لٷٵ أن هناٲ

اء األمهًٴٌني منك ٣اٺ  ، ودؤٳك ٳٸها أن اٷٰكي مٌأٷح ًظث أن دـ٥٘ 1491ٓكنخ ٣ن اٷهًؤ

الد٬اٮ اٷٜه٫ني املذناو٣ني، وان اٷ٠هو٪ املؼٌٜح ةاٷٰكي د٬هٖ ٣ىل اٷؼٴىمح األمهًٴٌح اٷذٌٰك 

اخ املذؼكج أً٘ا ةاأل٣ماٶ ٧ري مرش  و٣ح اٷذٍ ٯامر ًها، وٷم دىٶ، دٰىٺ ةهمه اٷٌٌاًح، ود٤ٸم اٷىاًل

ةها إرسابٌٹ يف اٷٰكي ٣ىل نؼى ؿاْ ٳاٷذكمري املذىآٹ ملناوٶ املٰكًٌني ومٔاقندها، وإٯامح 

ناخ قاؿٹ املكًنح وؿانطها، وهكه األ٣ماٶ ٳٸها ٛتٰا ٷٸ٬ٰهج)ب(، أ٤٫اٶ ٧ري  ُتٴح من املٌذٛى

 .20اٷكوٷٌح اٷهأي االًذِاني ملؼٴمح اٷ٤كٶمرشو٣ح ةكالٷح اٷٰهاناخ اٷكوٷٌح اٷشاةذح، ةما يف قٷٵ 

 اٷ٬ه٢ اٷشانٍ:اق٣اء أن اال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ ٤ًك رشٛا رضونًا ٷذؼٌٰٱ اٷٌالٺ.

اٷٌتث اٷشانٍ اٷمي ةهن اٷهبٌٍ األمهًٴٍ قوناٷك دهامث، ٯهاناه اال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح 

، ٬٫ٌه دؼهً٭ ٷٸىاٯ٥ 21ٌٱ اٷٌالٺإرسابٌٹ اق٣اءه ةأن هما اال٣رتا٪ ٤ًك رشٛا رضونًا ٷذؼٰ

هى أن اٷ٤اٷم، ةما يف لٷٵ اٷكوٶ اٷ٤هةٌح، 1491واٷٰانىن ٣ىل ػك ًىاء، ٫األمه اٷىاٯ٥ ة٤ك ػهب 

ٸر إىل اال٣رتا٪ ةىطىق إرسابٌٹ ٗمن ػكوق أمنح وم٤رت٪ ةها، وٯٌاٺ ًالٺ قابم ةني  دٓى

ها٪ املذناو٣ح، وهما ما أٓتؽ ٤ًه٪ ةمتكأ "األنٖ مٰاةٹ اٷٌ و٣ىل هما املتكأ ٩ٌٓ  22الٺ"اأٛل
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اإلرسابٌيل -اٷٔاقن ٣ن مظٸٍ األمن اٷمي أٓتؽ األًاي ٷؼٹ اٷرصا٢ اٷ٬ٸٌٌٜنٍ 090اٷٰهان 

 .23واٷمي أٳك ٣ىل ٣كٺ طىاو اٳذٌاب األنايض ةاٷٰىج

ا املتكأ هى إػكي نٳابى اٷن٠اٺ اٷكويل األًاًٌح اٷذٍ ًٰىٺ ٣ٸٌها األمن واٷن٠اٺ اٷكوٷٌني، مإن ه      

ر همه اٷٰا٣كج م٤رت٫ا ةها من املظذم٥ اٷكويل، ودم دٰنٌنها يف اٷٴشري من امل٤اهكاخ اٷكوٷٌح وأٓتؼ

.ومنه نٌذنذع أن اػك أنٳان اٷن٠اٺ اٷٰانىنٍ املهمح 24واٷٰهاناخ اٷٔاقنج ٣ن املن٠ماخ اٷكوٷٌح

ح  إىل هى متكأ ٣كٺ طىاو اٳذٌاب أنايض اٷ٨ري ةاٷٰىج، واٷٰهان األمهًٴٍ ةنٰٹ اٷ٬ٌانج األمهًٴٌ

 اٷٰكي ٯٖى هما املتكأ.٫هٹ ًٌذٌٰم اٷن٠اٺ واألمن اٷكوٷٌان م٥ مشٹ هكا اٷٰهان؟

اخ املذؼكج ةٌٰاٺ قوٷح إرسابٌٹ.  اٷ٬ه٢ اٷشاٷص: االًذناق إىل ا٣رتا٪ اٷىاًل

اٷٌتث اٷشاٷص اٷمي ةهن اٷهبٌٍ األمهًٴٍ ٯهانه ةنٰٹ ٬ًانج ةالقه إىل اٷٰكي هى ا٣رتا٪     

اخ املذؼكج ةئ ٣اما دؼر ٯٌاقج اٷهبٌٍ " دهومان"، ومنم لٷٵ اٷىٯر، ط٤ٸر  12رسابٌٹ ٯتٹ اٷىاًل

 .25اٷ٤آمح اٷذٍ أًٌها اٷ٤ِث اٷٌهىقي يف األومنح اٷٰكًمح-إرسابٌٹ ٣آمذها يف مكًنح اٷٰكي

إن إُانج دهامث إىل أن اٷٰكي ٣آمح اٷ٤ِث اٷٌهىقي ٫انه ًهدٴث أؿٜاء ٣كج.٬٫ٍ لٷٵ اٷىمن 

ىآم، من طانث أؿه اٷرتٳٌى ٣ىل م٬هىٺ اٷ٤ِث اٷٌهىقي هى مناٚ اٷن٠اٺ اٷت٤ٌك ٷم دٴن هناٲ ٣

اٷ٤نرصي اٷمي دٰىٺ ةذأًٌٌه إرسابٌٹ يف قاؿٹ إرسابٌٹ ويف األنايض املؼذٸح ٣ىل ػك ًىاء، ٬٫ٍ 

"ٯانىن اٷ٤ىقج" اٷمي نٕ ٣ىل انه "ًؼٱ ٷٴٹ ًهىقي  1412قاؿٹ إرسابٌٹ، ًن اٷٴنٌٌر ٣اٺ 

ذٌث اٷظنٌٌح اإلرسابٌٸٌح ٫ىنا" ةؼٌث ٯانىن اٷظنٌٌح اٷٔاقن ٣اٺ أن ًهاطه إىل إرسابٌٹ""ًٴ

، وماواٷر اٷذ٬هٯح ٣ىل أًاي اٷٌهىقًح هٍ اٷ٤نرص اٷؼاًم يف ٣مٸٌح اٷٌٌاًح اٷذرش٤ًٌح 1410

ٴىا( يف ماني  اإلرسابٌٸٌح. ومن هنا طاء دٰهًه اٷٸظنح االٯذٔاقًح واالطذما٣ٌح ٷ٨هب أًٌا)ااًل

 .26ٷذمٌٌى اٷ٤نرصي اٷٰابمح يف إرسابٌٹٳا٬ُا ومىسٰا ٣مٸٌح ا0211

٥ ًذٜىن، ٣ىل نؼى اُك ٫٘اٗح لٷٵ أن إرسابٌٹ نٰىٺ ة٤مٸٌح  أما قاؿٹ األنايض املؼذٸح ٫اٷٗى

ح اٷٰ٘ابٌح  ناخ اٷذٍ أنِأدها هناٲ ومن همه اٷٰىانني اٷىاًل مك نٜاٮ دٜتٌٱ ٯىانٌنها إىل املٌذٛى

نني، واٷذٍ هٍ ٷٸمؼاٳم اإلرسابٌٸٌح قاؿٹ ٣ىل املٌابٹ اٷظىابٌح واملكنٌح اٷذٍ دذ٤ٸٱ ةاملٌ ذٛى

إن ما دٰىٺ ةه إرسابٌٹ من ن٠اٺ  .149427إرسابٌٹ وهمه مـاٷ٬ح الد٬اٯٌح طنٌ٭ اٷهاة٤ح ٷ٤اٺ 

ٯانىنٍ ًٰىٺ ٣ىل اٷذمٌٌى واٷ٤نرصًح، و٬ًذـه ةه اٷهبٌٍ األمهًٴٍ، ًمشٹ يف اٷىاٯ٥ طهًمح قوٷٌح 

اء ًـاٷ٭ االد٬اٯٌح اٷكوٷٌح ٷٸٰ٘اء ٣ىل اٷذمٌٌى ٤ًايف ٣ٸٌها اٷٰانىن، لٷٵ أن مشٹ هما اإلطه 

، ٳما دـاٷ٭ االد٬اٯٌح اٷكوٷٌح ةِأن 19/21/1494اٷ٤نرصي ةأُٴاٷه اٷذٍ قؿٸر ػٌى اٷذن٬ٌم 

ٯم٥ طهًمح اٷ٬ٔٹ اٷ٤نرصي وم٤اٯتح مهدٴتٌها اٷنٍ قؿٸر ػٌى اٷن٬ال 

 .28وٓاقٯر إرسابٌٹ ٣ىل هادني االد٬اٯٌذني14/21/1419ةذانًف
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ٷنا أن اٷٰهان األمهًٴٍ اٷمي ا٣رت٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ انه مـاٷ٭ ملتاقا مهمح  ومنه ًذتني

مان  ٌح اٷذمٌٌى اٷ٤نرصي يف إرسابٌٹ ٗو من متاقا اٷٰانىن اٷكويل، ةٹ ًٌا٣ك وًٰىي مًؤ

٤تا. ومن ٳٹ ما ًتٱ ٣هٗه نٌذنذع أن ٯهان اٷهبٌٍ  هٌمنذها ٣ىل اٷ٬ٸٌٌٜنٌني أنٗا ُو

ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ ٯهان ةاٛال و٫ٱ متاقا اٷٰانىن  األمهًٴٍ قوناٷك دهامث

اٷكويل ألنه ٯ٬ى ٣ىل متاقا اٷٰانىن اٷكويل ودظاهٹ اٷٰهاناخ اٷكوٷٌح اٷـآح ةاٷرصا٢ 

 اإلرسابٌيل.-اٷ٬ٸٌٌٜنٍ

 املٜٸث اٷشانٍ:مـاٷ٬ح اٷٰهان األمهًٴٍ ٷٰهاناخ األمم املذؼكج.

وناٷك دهامث ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ ٤ًذرب مـاٷ٭ ٷٸٰهاناخ إن ا٣رتا٪ اٷهبٌٍ األمهًٴٍ ق     

اٷٔاقنج ٣ن اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج ومظٸٍ األمن ةِأن األنٖ املؼذٸح ومنها اٷٰكي، 

ٸى ةني من٠مح اٷذؼهًه اٷ٬ٸٌٌٜنٌح وإرسابٌٹ.  ومـاٷ٭ الد٬اٮ أًو

 اٷ٬ه٢ األوٶ: مـاٷ٬ذه ٷٰهاناخ اٷظم٤ٌح اٷ٤امح

.اٷٰهان األمهًٴٍ ٤ًذرب مـاٷ٭ :04/11/1491اٷٔاقن ةذانًف  181ٌٌٰم نٯم أوال: ٯهان اٷذ

ٷٰهان اٷذٌٌٰم اٷٰايض ةٌٰاٺ قوٷذني)ًهىقًح و٫ٸٌٌٜنٌح( ومنؽ اٷٰكي و٤ٗا ٯانىنٌا ؿآا 

 دؼر وٓاًح األمم املذؼكج.

كًنح اٷٰكي وٷٰك ٤ًر األمم املذؼكج طاهكج إىل دن٬ٌم ٯهان اٷذكوًٹ ةا٣ذتانه مهٳىا ٯانىنٌا مل      

واٷؼ٬اٞ ٣ىل هما املهٳى ًىاء ةاٷ٤مٹ ٣ىل دن٬ٌمه، أو اًذنٴان اإلطهاءاخ اٷٔاقنج ٣ن ًٸٜاخ 

ٌاخ  االػذالٶ اإلرسابٌيل يف اٷٰكي، ةما ًـاٷ٭ املهٳى اٷكويل ٷٸمكًنح، ولٷٵ من ؿالٶ اٷذٓى

ال  181م إن ٣كٺ دٜتٌٱ أو انذهاٲ اٷٰهان نٯ .29واٷٰهاناخ اٷٔاقنج ٣ن أطهىدها من ػني ألؿه

 ًؤسه ٣ىل اٷٰهان وٓالػٌاده، ٷم ًؤسه ٣ىل اٷن٠اٺ اٷكويل اٷـاْ ةاٷٰكي.

ومنه نٌذنذع أن اٷن٠اٺ اٷٰانىنٍ اٷكويل اٷـاْ ةمكًنح اٷٰكي ًنٜتٱ ٣ىل اٷٰكي اٷرشٯٌح      

واٷ٨هةٌح، وان إرسابٌٹ ٣ٸٌها اٷذىاٺ ٯانىنٍ ة٤كٺ د٨ٌري و٥ٗ مكًنح اٷٰكي ٳما هى منْٔى 

 ، ألنها ا٣رت٫ر ةهما اٷٰهان رصاػح واًذنكخ إٷٌه يف إ٣الن ٯٌامها.181هان نٯم ٣ٸٌه يف اٷٰ

نٕ ٣ىل دكوًٹ منٰٜح اٷٰكي، وأنِأخ 11/10/1498اٷٔاقن ةذانًف 149سانٌا:اٷٰهان نٯم 

 .30ٷظنح اٷذى٫ٌٱ، و٣هكخ إٷٌها و٥ٗ ن٠اٺ قابم ٷٸذكوًٹ

ٌه ةأنه ًظث و٥ٗ اٷٰكي اٷمي أ٣ٸنر 24/10/1494٫اٷٔاقن ةذانًف 020ساٷشا:اٷٰهان نٯم

اًح أن ًنذهٍ من دؼ٘ري ن٠اٺ أًايس ٷٸٰكي،  دؼر ن٠اٺ ٣املٍ قابم، وق٣ا اٷٰهان مظٸٍ اٷٓى

 . 31وأن ًٰىٺ املظٸٍ ٫ىنا ةذن٬ٌمه
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ًٰيض ةئةٜاٶ إ٣الن إرسابٌٹ اٷٰكي 10/1494/ 02اٷٔاقن ةذانًف  119ناة٤ا:اٷٰهان نٯم

ىء اٷ٨هةٍ من اٷٰكي واٷمي اػذٸذه إرسابٌٹ ٣اٺ ٣آمح ٷها، ومن سمح أٓتؽ املهٳى اٷٰانىنٍ ٷٸظ

 ، من ٯتٹ األنايض املؼذٸح اٷذٍ دـ٥٘ الد٬اٯٌح طنٌ٭ اٷهاة٤ح.1494

ًنٕ ٣ىل ق٣ىج إرسابٌٹ إىل إٷ٨اء اٷذكاةري  اٷمي 1491اٷٔاقن ةذانًف  0010ؿامٌا:اٷٰهان 

 .32و٥ٗ مكًنح اٷٰكياملذـمج ٷذ٨ٌري 

املذ٘من ُظث انذٰاٶ اٷت٤شاخ 29/10/1441اٷٔاقنةذانًف 00/12ًاقًا: ٯهان نٯم 

 اٷكةٸىماًٌح إىل اٷٰكي.

 اٷ٬ه٢ اٷشانٍ:مـاٷ٬ذه ٷٰهاناخ مظٸٍ األمن.

ًك٣ى إرسابٌٹ إىل إٷ٨اء طم٥ٌ 01/21/1491اٷٔاقن ةذانًف 010اوال: ٯهان مظٸٍ األمن نٯم 

 .33إطهاءادها ٷذ٨ٌري و٥ٗ اٷٰكي ةما يف لٷٵ مٔاقنج األنايض واألمالٲ

ًِظث طم٥ٌ اإلطهاءاخ املذـمج  1494/ 21/ 20مظٸٍ األمن نٯم اٷٔاقن ةذانًف  سانٌا: ٯهان

 .34من طانث إرسابٌٹ واٷهاق٫ح إىل د٨ٌري و٥ٗ اٷٰكي

اٷمي ًؤٳك أن ٳٹ اإلطهاءاخ  01/24/1411ساٷشا: ٯهان مظٸٍ األمن نٯم اٷٔاقن ةذانًف 

ح ةما يف لٷٵ مٔاقنج األنايض اٷذرش٤ًٌح واٷكًذىنًح اٷذٍ دذـمها إرسابٌٹ ٷذ٨ٌري م٤اٷم املكًن

ونٰٹ اٷٌٴان، وإٓكان اٷذرش٤ًاخ اٷذٍ دؤقي إىل ٗم اٷظىء املؼذٹ من املكًنح إىل إرسابٌٹ ةاٛٹ 

 .35وال اسه ٷه، وال ًمٴن أن ٨ًري و٥ٗ املكًنح

٤ًٸن ةٜالن اإلطهاءاخ  1482/ 29/ 02اٷٔاقن ةذانًف  919ناة٤ا: ٯهان مظٸٍ األمن نٯم 

ٛاة٥ اٷٰكي،و٣رب ٣ن ٯٸٰه اٷ٤مٌٱ من اٷـٜىاخ اٷذٍ دذـمها اٷٴنٌٌر ةؼٱ  اإلرسابٌٸٌح ٷذ٨ٌري

 .36اٷٰكي

ًذ٘من ٣كٺ اال٣رتا٪  1482/ 28/ 04اٷٔاقن ةذانًف  918ٯهان مظٸٍ األمن نٯم  ؿامٌا:

ةاٷٰانىن اإلرسابٌيل ةِأن اٷٰكي وق٣ىج اٷكوٶ إىل ًؼث ة٤شادها اٷكةٸىماًٌح من املكًنح.ونذٌظح 

 .37قوٷح ة٤شادها اٷكةٸىماًٌح من اٷٰكي 10ترٷهما اٷٰهان ًؼت

ًؤٳك ةأن اٷٰكي منٰٜح  1482/ 12/ 10اٷٔاقن ةذانًف  910ًاقًا: ٯهان مظٸٍ األمن نٯم 

 مؼذٸح.

، ًؤٳك ٣كٺ رش٣ٌح 0219/ 10/ 00اٷٔاقن ةذانًف يف  0009ًاة٤ا: ٯهان مظٸٍ األمن نٯم 

ناخ يف اٷٰكي اٷرشٯٌح، وًٜاٷث إرسابٌٹ ةاٷىٯ٭  اٷ٬ىني ٷظم٥ٌ األنِٜح االًذٌٜانٌح، املٌذٛى

 .1491طىان  29و٣كٺ اال٣رتا٪ ةأي د٨رياخ يف ػكوق 

ٸى  اٷ٬ه٢ اٷشاٷص: مـاٷ٬ذه الد٬اٮ أًو
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دم االد٬اٮ يف إ٣الن املتاقا اإلرسابٌيل اٷ٬ٸٌٌٜنٍ ٣ىل دأطٌٹ اٷتر يف و٥ٗ اٷٰكي اٷنهابٍ ، ػٌص 

ٌنٍ ػٌث اٷتنك اٷٌاة٥ من وسٌٰح أؿهطر اٷٰكي من مظاٶ ن٬ىل مظٸٍ اٷؼٴم اٷمادٍ اٷ٬ٸٌٜ

( من االد٬اٮ ن٬ٌه، وٷم دذم اإلُانج ةِٴٹ  رصًؽ يف 1و9اٷذ٬اهم املٸؼٰح ةاالد٬اٮ، واٷتنكًن)

إىل مكًنح اٷٰكي، أو أنها د٤ك من ٗمن مناٛٱ اٷ٬٘ح اٷ٨هةٌح  01( من املاقج 1و 9نيص اٷتنكًن)

٪ ةان اٷٰكي طىء ال ًذظىأ من األنايض املؼذٸح املمٳىنج ٫ٌهما، ؿآح أن إرسابٌٹ ن٫٘ر اال٣رتا

  .1491املؼذٸح ٣اٺ 

ٸى أنها ن٠مر ٣ىل أًاي مها٣اج مٔاٷؽ إرسابٌٹ األمنٌح        ًذتني من ؿالٶ نْٔى اد٬اٯٌح أًو

ودمهٌكا ٷالٷذ٬ا٪ ٣ىل ػٰىٮ اٷ٤ِث اٷ٬ٸٌٌٜنٍ واٷذنٴه ٷٸٌٌاقج اٷ٬ٸٌٌٜنٌح يف ٫ٸٌٜني 

ىل املهاػٹ اٷنهابٌح ما ٳان إال ٷٴٌث اٷىٯر من اطٹ واٷٰكي، ٫ذأطٌٹ اٷذ٬اٖو ةِان اٷٰكي إ

مها و٫هٖ اٷٌٌاقج اإلرسابٌٸٌح ٣ٸٌها  إٳماٶ املـٜٜاخ اإلرسابٌٸٌح اٷٌا٣ٌح إىل دهىًك اٷٰكي ٗو

من ؿالٶ ٫هٖ األمه اٷىاٯ٥، مـاٷ٬ح أقنى متاقا اٷٰانىن اٷكويل وٯهاناخ اٷرش٣ٌح اٷكوٷٌح 

   ةؼٰه يف االًذٰالٶ دٰهًه املٔري. اٷٰابمح ٣ىل اال٣رتا٪ ٷٸ٤ِث اٷ٬ٸٌٌٜنٍ

ٌاخ:      ؿٸٔر اٷكناًح ةاٷ٤كًك من اٷنذابع واٷذٓى

 أوال: االًذنذاطاخ:

٨ُٸر ٯٌ٘ح اٷٰكي يف األمم املذؼكج ػٌىا ٳتريا وماواٷر د٤ك من أهم اٷٰ٘اًا اٷذٍ د٬ه٣ر  -1

وادـمخ اٷٰهاناخ ٣ن اٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح، وٯك ناٯِذها اٷٴشري من أطهىج األمم املذؼكج وهٌةادها 

ها. ٌاخ املهمح ةـٔٓى  اٷذٓى

املظذم٥ اٷكويل ًذؼمٹ املٌؤوٷٌح اٷٰانىنٌح واألؿالٯٌح ٷ٤كٺ إٷىاٺ إرسابٌٹ دٜتٌٱ ٯهاناخ  -0

ا مكًنح اٷٰكي.  اٷرش٣ٌح اٷكوٷٌح اٷـآح ةاٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح وؿٔٓى

ٌٹ هٍ ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرساب إن اٷرشٚو اٷذٍ ًاٯها دهامث ٷذربًه ٯهانه -0

مـاٷ٬ح ٷٰىا٣ك اٷٰانىن اٷكويل، و هما اٷٰهان  ٯ٬ى ٣ىل متاقا اٷٰانىن اٷكويل ودظاهٹ 

  اإلرسابٌيل.-اٷٰهاناخ اٷكوٷٌح اٷـآح ةاٷرصا٢ اٷ٬ٸٌٌٜنٍ

ٯهان اٷهبٌٍ األمهًٴٍ اٷٰايض ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح ٷكوٷح االػذالٶ اإلرسابٌيل ةاٛٹ  -9

ٴال وال ًمٸٵ أي ٯٌمح ٯان ىنٌح وال ًهدث أي أسان ٯانىنٌح و٫ٱ أػٴاٺ وٯىا٣ك اٷٰانىن ٯانىنا ُو

اٷكويل، وًمشٹ أٯىص واطيل ٓىن االنؼٌاو األمهًٴٍ ٷالػذالٶ اٷٔهٌىنٍ وًٴِ٭ اٷذٴامٹ 

اٷٔهٌىنٍ األمهًٴٍ يف انذهاٲ اٷٰانىن اٷكويل. وًتني األوهاٺ اٷذٍ و٤ٗذها اٷٌٰاقج اٷ٬ٸٌٌٜنٌح 

 ىل اٷكون األمهًٴٍ.٣ىل ٣مٸٌح اٷذٌىًح و٣ىل املهاهنح ٣

 سانٌا: االٯرتاػاخ: 
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ن٫ٙ وإقانح ٯهان اٷهبٌٍ األمهًٴٍ "قوناٷك دهامث" ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ  -1

ونٰٹ ٬ًانج ةالقه من دٹ أةٌث اىل ٷٸٰكي، واٷذأٳٌك ةأن اإلقانج األمهًٴٌح ٯك ٣ىٷر ن٬ٌها ٣ن 

ٌٝ أو اٷها٣ٍ ٷ٤مٸٌح اٷٌالٺ،   إمٴانٌح ٯٌامها ةكون اٷًى

اٷ٤مٹ ٣ىل إًٰاٚ اٷٰهان األمهًٴٍ اٷـاْ ةاٷٰكي وا٣ذتانه ال٧ٌا  وةاٛال  ومـاٷ٬ا  ٷٸٰانىن  -0

اٷكويل، واٷ٤مٹ ٣ىل من٥ ٯٌاٺ أي قوٷح ةاال٣رتا٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ أو نٰٹ ٬ًاندها إٷٌها، 

ٷكوٶ )واٷذٍ دٸىٺ ا 0222،اٷٰاههج  1442، ة٨كاق  1482ود٤٬ٌٹ ٯهاناخ اٷٰمم اٷ٤هةٌح ٣مان 

اٷ٤هةٌح ة٥ٰٜ ٣الٯادها اٷكةٸىماًٌح م٥ أي قوٷح د٤رت٪ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ أو دنٰٹ 

 ٬ًاندها إٷٌها(.

ق٣ىج اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ومظٸٍ األمن إىل ادـال ٯهان ة٤كٺ اال٣رتا٪ ةاٷٰهان األمهًٴٍ ةٴىن  -0

 اٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ، ومن٥ اٷكوٶ من نٰٹ ة٤شادها اٷكةٸىماًٌح إىل اٷٰكي.

اخ املذؼكج ٷٴٍ دٸذىٺ ةذ٤هكادها اٷٌاةٰح املذ٤ٸٰح  -9 ق٣ىج اٷربملاناخ اٷ٤املٌح ٷٸ٨٘ٝ ٣ىل اٷىاًل

 ةمكًنح اٷٰكي، و٫ٱ ٯهاناخ اٷرش٣ٌح اٷكوٷٌح.

اخ  -1 اٷٜٸث من مؼٴمح اٷ٤كٶ اٷكوٷٌح دٰكًم نأي اًذِاني ةِان مكي ٯانىنٌح ا٣رتا٪ اٷىاًل

 املذؼكج األمهًٴٌح ةاٷٰكي ٣آمح ٷكوٷح إرسابٌٹ.

نٌح األمهًٴٌح إلةٜاٶ م٤٬ىٶ ٯهان اٷهبٌٍ األمهًٴٍ، ػٌص د٤ذرب  -9 اٷٸظىء إىل املؼاٳم اٷٛى

املؼاٳم األمهًٴٌح ٯهاناخ امل٤اهكاخ اٷكوٷٌح طىء ال ًذظىأ من اٷٰانىن األمهًٴٍ، ومنه ًمٴن 

نٍ األمهًٴٍ ةا٣ذتان أن اٷٰهان  ٷٸٌٰاقج اٷ٬ٸٌٌٜنٌح أن دذؼهٲ ةه٥٫ ق٣ىي أماٺ اٷٰ٘اء اٷٛى

 قن ٣ن نبٌٍ اٷكوٷح، النذىا٢ ٯهان ةأن هما اٷ٤٬ٹ مـاٷ٭ ٷٸٰانىن األمهًٴٍ.ٓا

ها٪ اٷٌامٌح يف اد٬اٯٌح طنٌ٭ اٷهاة٤ح إىل إٷىاٺ إرسابٌٹ ةاػرتاٺ همه االد٬اٯٌح  -1 ق٣ىج اأٛل

 ودٜتٌٰها ٣ىل األنٖ اٷ٬ٸٌٌٜنٌح املؼذٸح ةما ٫ٌها اٷٰكي اٷرشٯٌح.

 اٷهىامّ: 

                                                           
أًامح مؼمك أةى نؼـٹ، املىٯ٭ األمهًٴٍ من ٯٌ٘ح اٷٰكي ودأسريه ٣ىل ٯهاناخ األمم املذؼكج لاخ اٷٔٸح، ونٯح ٣مٹ  1

د٤ٰكه طام٤ح اإلرساء ة٨ىج ؿالٶ اٷ٬رتج  مّٰكمح ملؤدمه )األمم املذؼكج واٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح: دؼكًاخ و٫هْ( اٷمي

 .2018ْ،21، طام٤ح األوهه ، ٧ىج،٬ٌ٫0211هي  1-9
أمٹ ًٸٌم اٷىوًه، مريوا اًمه ةٌع، اسه اٷ٤الٯاخ األمهًٴٌح اإلرسابٌٸٌح ٣ىل قون األمم املذؼكج دظاه اٷٌٰ٘ح  2

اٷكويل املؼٴم، )األمم املذؼكج واٷٌٰ٘ح (، مظٸح طام٤ح اإلرساء ٷٸمؤدمهاخ اٷ٤ٸمٌح، املؤدمه 0218-0219اٷ٬ٸٌٌٜنٌح)

 .102، ٧،0218ْىج، ٫ٸٌٜني، 0218اٷ٬ٸٌٌٜنٍ"دؼكًاخ و٫هْ"(، طىًٸٌح
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هِاٺ ٣تك اٷٰاقن أةى هاُم، اآلسان اٷٌٌاًٌح املرتدتح ٣ىل واٯ٥ مكًنح اٷٰكي يف ٗىء ٯهاناخ األمم املذؼكج، مظٸح  3

ملؼٴم، )األمم املذؼكج واٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٍ"دؼكًاخ و٫هْ"(،  طام٤ح اإلرساء ٷٸمؤدمهاخ اٷ٤ٸمٌح، املؤدمه اٷكويل ا

 .128، ْ ٧،0218ىج، ٫ٸٌٜني، 0218طىًٸٌح
اخ املذؼكج األمهًٴٌح دظاه اٷٰكي يف مٌىان اٷرش٣ٌح اٷكوٷٌح، ٣مان،اٷٸظنح املٸٴٌح  4 ٫انوٮ اٷِناٮ، ًٌاًح اٷىاًل

 .01-00، 0211ْٷِؤون اٷٰكي،
 .٥124 ًاةٱ، ْ هِاٺ ٣تك اٷٰاقن أةى هاُم، مهط 5
اخ املذؼكج األمهًٴٌح إىل ًؼث ا٣رتا٫ها ةاٷٰكي  108ٓىدر  6 قوٷح يف األمم املذؼكج ٷٔاٷؽ اٷٰهان اٷمي ًك٣ى اٷىاًل

قوٷح ٣ن اٷذٔىًر.واٷكوٶ امل٤رتٗح هٍ ) دى٧ى، هنكوناي،   01قوٶ، وامذن٤ر  ٣24آمح إلرسابٌٹ، ٫ٌما ا٣رتٗر 

اخ املذؼكج، ٧ىادٌما  ال، طىن املانُاٶ، مٌٴهونٌىًا، ناونو، ةاالو(إرسابٌٹ، اٷىاًل
 ، ػىٶ اٷٰكي. 01/10/0211" اٷٔاقن ةذانًف A/ES-10/L.22ٯهان اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج نٯم" 7
اخ املذؼكج األمهًٴٌح ةاٷٰكي ٣ىل املىٯ٥: 8 ى٣ح اٷؼهج: ا٣رتا٪ اٷىاًل  ان٠ه: وٳٌتٌكًا املًى

http://ar.m.wikipedia.org 
النؼٌاو" يف اٷٌىنٌٌٴى دكًن ٯهان دهامث ةِأن اٷٰكي،٣ىل املىٯ٥: "٣كٺ ا 9

http://www.vetogate.com/mobile/2991294 
وهما ما أٳكده اٷظم٤ٌح اٷ٤امح ٷألمم املذؼكج يف اإل٣الن املذ٤ٸٱ ةاٷ٤الٯاخ اٷىقًح واٷذ٤امٹ ما ةني اٷكوٶ اٷٔاقن ٣اٺ  10

ٔىٶ ٣ٸٌها ٣ن ٛهًٱ اًذـكاٺ اٷٰىج أو اٷذهكًك ةاًذـكامها ال اٷمي طاء ٫ٌه )أي مٴاًث إٯٸٌمٌح دم اٷؼ 1412

 ًمٴن اال٣رتا٪ ةرش٣ٌذها(.
، 011ٳماٶ ٯت٤ح، ٯهان دهامث ةِأن اٷٰكي:ؿٸ٬ٌاخ وأة٤اق ٯانىنٌح مانٯح، مظٸح ُؤون ٫ٸٌٌٜنٌح، اٷ٤كق 11

 .0218، مهٳى األةؼاز ملن٠مح اٷذؼهًه اٷ٬ٸٌٌٜنٌح، ناٺ هللا، ٫ٸٌٜني،0218نة٥ٌ
٫ىوي ٯاًم، اال٣رتا٪ األمهًٴٍ ةاٷٰكي ٣آمح إلرسابٌٹ: دؼكًاخ ٷٸٰانىن اٷكويل، نكوج"ٯهان نٰٹ اٷ٬ٌانج أنٌٍ  12

٥ اٷٰكي اٷٰانىنٍ واٷٌٌايس، املهٳى اٷ٤هةٍ ٷألةؼاز وقناًح اٷٌٌاًاخ،  .29، 0218ْاألمهًٴٌح وٗو
 .1494من اد٬اٯٌح ٫ٌنٌا اٷـآح ةٰانىن امل٤اهكاخ ٷ٤اٺ  01ان٠ه:ملاقج  13
 .21أنٌٍ ٫ىوي ٯاًم، مهط٥ ًاةٱ، ْ 14
، املظٸٍ املهٳىي اٷ٬ٸٌٌٜنٍ، قابهج ُؤون 0218قًٌمرب-0211ٓابث ٣هًٰاخ، اٷذٰهًه اٷٌٌايس، ماني  15

اخ، ْ  .29امل٬اٗو
 .21أنٌٍ ٫ىوي ٯاًم، مهط٥ ًاةٱ، ْ 16
 .0221من دٰنٌني املٌؤوٷٌح اٷكوٷٌح ٷ٤اٺ 21ان٠ه:املاقج  17
 .28ْ أنٌٍ ٫ىوي ٯاًم، مهط٥ ًاةٱ، 18
 .0221من دٰنٌني املٌؤوٷٌح اٷكوٷٌح ٷ٤اٺ 19ان٠ه:ملاقج  19
ٌح اٷكناًاخ اٷ٬ٸٌٌٜنٌح، ةريوخ،  20 ، 1481ًمري طهي، اٷٰكي املـٜٜاخ اٷٔهٌىنٌح، االػذالٶ، اٷذهىًك، مًؤ

ْ11. 
 ٳماٶ ٯت٤ح، مهط٥ ًاةٱ. 21
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ه٪ ًمٸٵ اٷٌالٺ، ًذأًٍ متكأ األنٖ مٰاةٹ اٷٌالٺ ٣ىل ٯا٣كج املٰاً٘ح ةني اٷٜه٫ني،  ٛه٪ ً 22 مٸٵ األنٖ، ٛو

وواٗؽ يف اٷؼاٷح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح أن اٷٜه٪ اٷ٬ٸٌٌٜنٍ ًمٸٵ اٷٌالٺ واٷٜه٪ اإلرسابٌيل ًمٸٵ األنٖ وٯك أ٣ٸن هما 

، إن ٯا٣كج املٰاً٘ح  ٯا٣كج ةاٛٸح ألنها دٴهي مٸٴٌح إرسابٌٹ ٷألنٖ 1441املتكأ ؿالٶ مؤدمه مكنًك ٷٸٌالٺ نى٫مرب 

 ؿٜىنج ٣ىل املٌذىي اٷكويل  واٷ٤املٍ من ػٌص دٰىً٘ها ٷٸٰانىن اٷكويل، ودنذهٵ ٯا٣كج اٷ٬ٸٌٌٜنٌح، ودنٜىي ٣ىل

أمهج من ٯىا٣ك اٷٰانىن اٷكويل وهٍ ٣كٺ طىاو اٳذٌاب األنٖ ةاٷٰىج. ٷٸمىًك ػىٶ متكأ األنٖ مٰاةٹ اٷٌالٺ، ان٠ه: 

، قان 21،0219ٺ اٷٰانىن اٷكويل، ٚاٷهمالوي، اٷكةٸىماًٌح اٷ٬ٸٌٌٜنٌح وقةٸىماًٌح اٷؼهب اإلرسابٌٸٌح أمانتٌٹ 

 وما ة٤كها. 199، 0219ْاٷرشوٮ ٷٸنرش واٷذىو٥ً، ٣مان، 
 .24أنٌٍ ٫ىوي ٯاًم، مهط٥ ًاةٱ، ْ 23
مشال إ٣الن متاقا اٷٰانىن اٷكويل ةِأن اٷ٤الٯاخ اٷىقًح واٷذ٤اون ةني اٷكوٶ ٛتٰا ملٌشاٮ األمم املذؼكج اٷٔاقن ٣ن  24

ذـكاٺ اٷٰىج ال ًمٴن اال٣رتا٪ . 09/121412اٷظم٤ٌح اٷ٤امح يف  أٳك ٣ىل أن اٳذٌاب األنايض نذٌظح ٷٸذهكًك أو اًل

 ةها ٯانىنا.
 .29ٓابث ٣هًٰاخ، مهط٥ ًاةٱ، ْ 25
 .10أنٌٍ ٫ىوي ٯاًم، مهط٥ ًاةٱ، ْ 26

 .1494من اد٬اٯٌح طنٌ٭ اٷهاة٤ح ٷ٤اٺ  99/0ان٠ه: ملاقج 27
 .19أنٌٍ ٫ىوي ٯاًم، مهط٥ ًاةٱ، ْ 28
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مؤدمهاخ اٷ٤ٸمٌح، املؤدمه اٷكويل املؼٴم، )األمم املذؼكج واٷٌٰ٘ح اٷ٬ٸٌٌٜنٍ"دؼكًاخ و٫هْ"(،  اإلرساء ٷٸ

 120/129، ٧،0218ْىج، ٫ٸٌٜني، 0218طىًٸٌح
 .11مىىس اٷٰكيس اٷكوًٵ، مهط٥ ًاةٱ ،ْ 31
 .121اػمك ٳٸىب، مٔتاغ مٰتٹ، مهط٥ ًاةٱ، ْ 32
 .09ؤًح ٯانىنٌح، ْاٷٌٌك م٬ٜٔى أةى اٷـري، اٷٰكي واألمم املذؼكج ن   33
٣ٔاٺ مٌٸٝ، قناًح ة٤نىان اٷىاٯ٥ ٬ًهٖ اٷىاٯ٤ٌح )اٷٰكي يف ٯهاناخ اٷرش٣ٌح اٷكوٷٌح(، مٰكٺ ملؤدمه ًىٺ  34

نٌح، -اٷٰكي اٷشامن ة٤نىان: اٷؼٸىٶ املٰرتػح ملٌذٰتٹ مكًنح اٷٰكي أة٤اقها وأسانها، طام٤ح اٷنظاغ اٷٛى

 .18،ْ 0211ناةٸٍ،
 .18ن٬ٍ املهط٥، ْ 35
 .18/14ٌٸٝ، مهط٥ ًاةٱ، ٣ْٔاٺ م 36
 .121اػمك ٳٸىب، مٔتاغ مٰتٹ، مهط٥ ًاةٱ، ْ 37


